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Alexa 

Egy egyszerű, csupaszív lány vagy, aki nehéz családi helyzete miatt nem igen tud a 
tanulmányaival foglalkozni. Apa nélkül 2 kisebb fiútestvéreddel, és beteg édesanyáddal, 
Tildával élsz, tanulmányaid mellett az ő gondjukat kell viselned, illetve napi 5 órában, a 
szomszéd utcában élő Klára néni otthonában takarítasz, felolvasol, főzöl és bármiben segítesz 
amire kér, a plusz jövedelemért cserébe. Nagyon szereted a hölgyet, hiszen ő igen 
nagytekintélyű, így sok dolgot tanulhatsz tőle, és általa. De ez önmagában nem ad okot arra a 
megmagyarázhatatlan kötelékre, ami még anya és lánya között is igen ritka. Titkon azt 
kívánod, bárcsak oda születhettél volna a kezdetek kezdetén… 
Egy nap, mikor hazaérsz, nagy meglepetésedre Klára néni is ott van és éppen heves 
veszekedést folytat az anyukáddal, azonban amikor belépsz a szobába zavartan elhallgatnak. 
Mégis miről szólhatott a vita, és miért hallgattak el ilyen zavartan? 

  



Klára néni 

Középkorú, egyedül élő, özvegy hölgy vagy. Neves felmenőidnek és jó házasságodnak hála, a 
város egyik legnemesebb, legnagyobb tekintéllyel bíró nagyasszonya voltál. Férjed, ki ma 
már az égiek csapatát erősíti, évekkel ezelőtt a város nagytiszteletben tartott polgármestere 
volt. Anyagihelyzeteteket tekintve jól éltetek, illetve te a mai napig jól is élsz. Azonban 
szerelmesek sose voltatok, életed tragédájaként élted meg, hogy szüleid nyomására nem 
lehettél Antalnak, annak az embernek a felesége, akié a szíved volt, s akinek a gyermekét 
akkoriban szíved alatt hordtad… Óriási botrány tört volna ki, ha kiderül, hogy házasságon 
kívül és nem a hitvesedtől estél teherbe, így titokban, a birtotokon hoztad világra gyermeket, 
majd születése után egyből egy szegény család gondjára bíztátok. Az eset szerencsére soha 
nem derült ki, de a szemedet mindig a kislányodon, Alexán tartottad. Szegény családban 
nevelkedett, nevelő apja hamar elhunyt, nevelő anyja, Tilda, pedig igen fiatalon lett beteg, így 
3 fiával is legtöbbet Alexa törődött, illetve a ház körül is minden feladat rá hárult. Muszáj volt 
valahogy segítened, ezért elintézted, hogy egyfajta bejáró nőként dolgozzon nálad, így 
amennyi időt csak lehetett vele tölthettél, és mindenre megtanítottad, amire csak tudtad, 
ráadásul pénzzel is támogathattad. 
Úgy érzed Alexa már elég nagy ahhoz, hogy megtudja az igazságot. Ezzel azonban a lány 
nevelő anyja nem ért egyet, hiszen sajátjaként szereti a lányt. Te elég indulatosan akarod 
érvényesíteni akaratodat, hiszen eleged lett a sok évnyi hazudozásból. Ezt a vitát folytatjátok 
Tilda otthonában.  amikor Alexa lép be az ajtón… 

  



Tilda 

Középkorú nő vagy, aki sajnos betegségben szenved. Férjed nagyon fiatalon húnyt el, így 
egyedül maradtál a lányotokkal és 2 fiatokkal. A lányotok, Alexa nem tud róla, de ő nem 
vérszerinti lányotok. A szomszéd utcában élő, Klára néni lánya, akinek házasságon kívüli, 
„törvénytelen” gyermeke volt, ezért titokban a te gondodra bízta. Ennek ellenére Alexát 
sajátodként szereted, mindemellett tiszteled, hiszen betegséged miatt a feladatok nagyrésze 
ráhárul és ő mindig önzetlenül, óriási szeretettel segített téged és a testvéreit is. Iskola mellett 
Klára nénihez jár segíteni a mindennapokban, pénzért cserébe. Klárával megállapodtatok, 
hogy Klára nem csak Alexát, hanem az egész családot pénzzel fogja támogatni az 
örökbefogadásért és a titoktartásért cserébe, de fontos neki, hogy ő is a lány életének részese 
lehessen. Így Alexa nála dolgozik, neked és családodnak pedig biztosítva van a 
megélhetésetek.  
Egy nap azonban Klára meglátogat, és igen indulatosan teszi számodra világossá, hogy ki 
akar tálalni Alexának. Ennyi év után? Ez rosszul is elsülhet, hiszen Klárát imádja Alexa… Mi 
van ha örökre elveszíted? 

  



Szociális munkás 

Egy kis faluban éltek. Egyik nap érkezik a hír, hogy Antal bácsi meghalt, a végrendeletében, 
pedig érthetetlen és hihetetlen dolog áll. Gyerek és család nélküli volt, így minden vagyonát a 
faluban élő szegény család lányára, Alexára hagyta. Tudod, hogy Alexa anyukája beteg, két 
testvérével és anyukájával neki kell foglalkoznia, apukája fiatal korában meghalt. Így sokként 
ér, amikor kiderül Antal bácsi végrendeletéből, hogy igazából Alexa, Antal vérszerinti 
gyereke. Hogy kiderítsd, mi is folyik itt valójában, ellátogatsz Alexa otthonába, ahol Alexa 
anyukáját, Tildát, a város neves nagyasszonyát Klára nénit – akinél Alexa plusz pénzért 
dolgozik -, és Alexát találod. A helyzet feszült, érződik, hogy rosszkor érkeztél. Vagy pont 
éppen jókor? 


